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INFORMATIVO 13 de agosto de 2017 
ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, 
para guardares todos os seus mandamentos 

que hoje te ordeno; para fazeres o que for reto 
aos olhos do Senhor teu Deus." 

 (Deuteronômio 13:18)

     Você já observou o quanto somos observados pelos outros? Quando estamos 
em uma reunião de amigos nossos olhos observam todo o grupo, o 
comportamento de cada um, suas roupas, a linguagem corporal e o olhar do 
outro.  Da mesma forma somos alvos de todos os olhares. Isso, muitas vezes, nos 
causa problemas relacionados às críticas e observações alheias ao nosso 
respeito. Muitas dessas críticas nos levam a mudar, pois é natural o desejo de 
agradar aos outros. 
     Mas o que dizer diante deste versículo? “Eis que os olhos do Senhor estão 
sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia; “ (Salmos 
33:18) 
     Estamos preocupados com o que Deus vê em nós? Meditemos sobre estes 
versículos: 
     Deus vê o coração! Deus conhece a intenção do nosso coração! “Porque o 
Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, 
porém o Senhor olha para o coração.” (I Samuel 16:7b)  
     Deus vê em todo lugar! “Os olhos do Senhor estão em todo lugar, 
contemplando os maus e os bons.” (Provérbios 15:3) 
     Deus vê a todos! “Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos 
atentos ao seu clamor." (Salmos 34:15) 
     Deus vê a religiosidade! “E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não 
com inteireza de coração." (II Crônicas 25:2) 
     Deus espera ver! "E fez o que era reto aos olhos do Senhor; e andou em todo 
o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a 
esquerda. (II Reis 22:2) 

     Vale a pena refletirmos, pois, muitas vezes, estamos mais preocupados com o
que os outros veem e dizem a nosso respeito, do que o que Deus vê e diz! 

                                                                                                 No amor do Senhor, 
                                                                                                 Roberto A. Waisman

O OLHAR DE DEUS 



Nossas
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Viva essa 
Experiência!





DOMINGO: 
Culto às 19h 
QUARTA-FEIRA:  
Encontro de Oração às 20h 
TERÇA à SEXTA-FEIRA: 
Centro de Treinamento Comunitário 
e Sede Administrativa de 13h às 19h 

ENDEREÇO: 
R: Campos Sales, 134 

(entrada R. Pe Matias, 21) 
Bairro Calafate

Tel: (31) 3371-5879 
e-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 
Site: www.gracamaior.org
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